
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ                                                                          8-7-2012 

 

               ΟΜΙΛΙΑ ΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ κας ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΩΝ ΔΗΛΩΕΩΝ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ  

 

 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

Κχξηε Πξφεδξε, 

  

Έρσ ηελ ηηκή λα ζαο απεπζχλνκαη απφ ην Βήκα ηεο Βνπιήο, 

εθπξνζσπψληαο ην απηφλνκν πιένλ Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ.  

Έλα ζηφρν, πνπ απνηεινχζε θεληξηθή πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε, 

θαη ηνλ πινπνηήζακε ακέζσο, ψζηε λα βάινπκε ζχγρξνλεο, 

ηζρπξέο ζεζκηθέο βάζεηο ζηελ άζθεζε ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηε 

ρψξα.  

Αλάινγα αλαιακβάλνπκε ηελ ηεξάζηηα επζχλε λα πξνρσξήζνπκε 

ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο καο.  

ε κηα πξσηνθαλνχο δπζθνιίαο ζπγθπξία γηα ηε ρψξα, 

ζρεκαηίζακε Κπβέξλεζε Δζληθήο πλελλφεζεο. 

πκθσλήζακε νη κεηέρνληεο ζε απηή ζηελ αλάγθε λα εγγπεζνχκε. 

- Σηαζεξή δηαθπβέξλεζε θαη γξήγνξε έμνδν απφ ην θαζεζηψο 

ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ,  

- Αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο, κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηελ εγγχεζε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά,  

- Αλαζεώξεζε ησλ δπζκελώλ όξσλ ηεο Γαλεηαθήο Σύκβαζεο 

γηα λα κπνξέζεη ε Διιάδα λα επηζηξέςεη ζηελ αλάπηπμε, ρσξίο λα 

δηαθηλδπλέςεη νχηε ζην ειάρηζην ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο.  



Απηφ ην βαζηθφ πιαίζην ζηφρσλ ζέζακε. Καη μεθηλήζακε ακέζσο 

δνπιεηά γηα λα πεηχρνπκε.  

Γελ ππάξρεη πεξηζώξην θακίαο παξέθθιηζεο.  

Κακίαο θαζπζηέξεζεο. Απηό είλαη ζαθέο.  

Οη αλάγθεο είλαη πνιιέο. Σα πξνβιήκαηα κεγάια.  

Οη θίλδπλνη νξαηνί γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. 

Οθείινπκε -και θα το κάνουμε-  λα θηλεζνχκε γξήγνξα, κε πξάμεηο 

θαη απηά απνηειέζκαηα.   

  

Καη ζηνλ Σνπξηζκφ επηβάιιεηαη λα θηλεζνχκε γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά.  

Μηιάκε γηα έλα ηνκέα κε ηεξάζηηα δπλακηθή. 

Με θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ θαη ηελ αγνξά απαζρφιεζεο. 

Γπλεηηθφ κνριφ εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. 

πλδεδεκέλν απφιπηα κε ηελ αλάπηπμε πνιιψλ άιισλ 'θξίθσλ' 

ηεο ηνπξηζηηθήο αιπζίδαο, φπσο νη κεηαθνξέο, ε εζηίαζε, ε 

ςπραγσγία, ην εκπφξην.  

Απφιπηα αλαγθαίν γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη επεκεξία πνιιψλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, πνπ δνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

ρσξίο θακία άιιε επθαηξία εηζνδήκαηνο.  

Απηφ ηνλ ηνκέα έρνπκε ρξένο λα ηνλ αλαβαζκίζνπκε. Να 

επελδχζνπκε ζηελ αλάπηπμή ηνπ. 

Δίλαη θνηλή ινγηθή. 

ε πεξηβάιινλ θξίζεο, φηαλ απμάλεηαη ε αλεξγία, ζηεξεχεη ε αγνξά 

θαη ππάξρεη ηέηνηα νμπκέλε αλάγθε λα εηζξεχζνπλ έζνδα, 

νθείινπκε λα επελδχζνπκε ζηα ζπγθξηηηθά καο πιενλεθηήκαηα.  

Να ηνλψζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα , λα βειηηψζνπκε ηελ 

πνηφηεηα, λα εληαηηθνπνηήζνπκε ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπο. 

Γελ ππάξρεη άιινο δξφκνο. 



Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ είλαη γηα ηελ Διιάδα κνλόδξνκνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή. 

Ιδίσο απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν. 

  

Απηφ δπζηπρψο δελ είρε γίλεη αληηιεπηφ ζην δηάζηεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαθπβέξλεζεο.  

Όρη ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά ν 

Σνπξηζκφο ζαλ κνριφο αλάθακςεο. 

  

Πνιιέο, θξίζηκεο επθαηξίεο ράζεθαλ. 

Η δπλακηθή ησλ απμεκέλσλ αθίμεσλ ηνπ 2011 δελ κπφξεζε λα έρεη 

ζπλέρεηα, γηαηί ήηαλ ζπγθπξηαθή θαη εμαξηεκέλε απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο.  

Η δηαθήκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αηφλεζε, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη δελ ππήξραλ πφξνη.  

Η Δπηηξνπή γηα ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ζηνλ Σνπξηζκφ, νξζά 

ζεζκνζεηήζεθε, παξέκεηλε φκσο αλελεξγή ρσξίο ζαθείο 

αξκνδηφηεηεο θαη ξφιν.  

Οη πφξνη ηνπ ΔΠΑ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο 

ππεξεζίαο, παξέκεηλαλ 'παγσκέλνη'. 

πκπιεξσκαηηθά ζε φια απηά . 

Απαμηψζεθε δξακαηηθά ζηε δηεζλή αγνξά ε εηθφλα ηεο ρψξαο -θαη 

πξνπαληφο ηεο Αζήλαο- εμαηηίαο δηαξθψλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ, 

φπσο δηαδειψζεσλ, απεξγηψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ησλ ηειεπηαίσλ δχν κελψλ, ελψ κε ηε 

δηαθνπή ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαηέξξεπζε 

θπξηνιεθηηθά ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο.  



Απηή ηελ εηθόλα πνπ ζαο πεξηγξάθσ, είκαζηε εδώ γηα λα ηελ 

αιιάμνπκε. 

Καη ζα ην θάλνπκε. Βήκα, βήκα. Η Διιάδα κπνξεί θαη αιιάδεη. 

Αθήλνπκε πίζσ ηηο άζρεκεο εηθόλεο. 

Αιιάδνπκε θεθάιαην. Δπηζηξέθνπκε ζηε δνπιεηά. 

  

Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ην κήλπκα καο ζην εμσηεξηθφ. 

Μήλπκα απνθαζηζηηθφηεηαο θαη αιιαγψλ. 

Μήλπκα ηεο Διιάδαο πνπ κπνξεί θαη μεπεξλάεη ηηο δπζθνιίεο. 

  

Πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο 

Διιάδαο, ε κέρξη ηώξα πνξεία ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο είλαη θαζνδηθή. 

Έρνπκε πηψζε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο (θαηά 25%) ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ έηνπο, αθφκα θαη ζε πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, πνπ ε 

ρεηκεξηλή πεξίνδνο παξαδνζηαθά εκθαλίδεη κεγάιε δήηεζε.  

Γηα ην πξψην πεληάκελν (Ιαλνπάξηνο- Μάηνο 2012) έρνπκε κείσζε 

ησλ θξαηήζεσλ (θαηά 32,5%) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο 

πεξηφδνπ, ελψ νη αθίμεηο είλαη κεησκέλεο θαηά 5,8% ζην ζχλνιν 

ηεο ρψξαο, κε ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο λα αγγίδεη ην 14,5% ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αζήλαο.  

πλνιηθά, νη εθηηκήζεηο γηα ην θιείζηκν ηνπ 2012 δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθέο.  

Δθηηκάηαη φηη ζα είλαη αξλεηηθέο νη επηδφζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, κε 

κεησκέλεο πιεξφηεηεο θαη πηψζε ηνπ ηδίξνπ.  

Ο θιάδνο -είλαη μεθάζαξν- έρεη ππνζηεί ζεκαληηθά πιήγκαηα.  



Απνηέιεζκα είλαη λα κεηψλνληαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. 

Τν κεγάιν ινηπόλ θαη θξίζηκν δεηνύκελν είλαη ηώξα λα 

μεκπινθάξνπκε ηα εκπόδηα   

πνπ έρνπλ κπεη ζηελ αλάπηπμή ηνπ. 

Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζαχκαηα, πξνθαλψο. 

Γελ αιιάδνπλ φια απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. 

Μπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε άκεζεο απφδνζεο βειηησηηθέο 

θηλήζεηο, πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηε δεκηά  

θαη ζα απμήζνπλ ην ξεχκα ηνπξηζκνχ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) 

ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο.  

Ήδε ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 

17εο Ινπλίνπ έθεξε ηα πξψηα ζεηηθά κελχκαηα. 

Παξάιιεια, κπνξνχκε θαη ζα θάλνπκε άκεζα έλαλ ζθηρηφ 

ζρεδηαζκφ κε επηιεγκέλεο θηλήζεηο γηα λα θαιχςνπκε ηα 

πθηζηάκελα θελά θαη λα εγγπεζνχκε ζεηηθέο επηδφζεηο γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά.  

Απηό είλαη ην κεγάιν, δηπιό ζηνίρεκα πνπ έρνπκε κπξνζηά 

καο. 

Σν 2012 λα θιείζεη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο θαη αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην 2013 λα μεθηλήζεη θαη πάιη ε ζηαζεξή, 

καθξνπξφζεζκε, βηψζηκε άλνδνο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ.  

  

Απφιπηε αλάγθε γηα λα ην θεξδίζνπκε, είλαη λα ζέζνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο. 

Ξερσξίδσ αλάκεζα ζε δχν επίπεδα. Δθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ ην 

βξαρππξφζεζκν ζηφρν θαη εθείλεο πνπ ζα καο επηηξέςνπλ ζην 

άκεζν κέιινλ λα κηιάκε γηα αλάθακςε ηεο Διιάδαο θαη θαζηέξσζή 



ηεο αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηηθφηεξνπο, πην ζχγρξνλνπο θαη 

ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο δηεζλψο.  

Βξαρππξόζεζκα 

Σην πξώην επίπεδν ή αιιηώο γηα ηηο επόκελεο 10 εβδνκάδεο . 

Η κάρε δελ έρεη θξηζεί. Απηφ ην μεθαζαξίδσ. Θα 'καδέςνπκε' ηε 

δεκηά πνπ έρεη ήδε γίλεη θαη ζα αληηζηξέςνπκε ην αξλεηηθφ θιίκα.  

Θέηνπκε άκεζα ζε ιεηηνπξγία ζρέδην δξάζεο άκεζεο 

εθαξκνγήο 7ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ.  

7 δξάζεηο ζε 10 εβδνκάδεο. 

Πάληα κε ηα ειάρηζηα κέηξα πνπ καο δίλεη ε εμαηξεηηθά δχζθνιε 

δεκνζηνλνκηθή καο θαηάζηαζε.  

Υσξίο ηελ ειάρηζηε ζπαηάιε. Με απφιπην ζεβαζκφ ζηνλ Έιιελα 

θνξνινγνχκελν. 

1νλ. Πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ ζην εμσηεξηθό, 

πξνπαληφο ζηηο αγνξέο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο (φπσο είλαη ε 

Γεξκαλία, ε Αγγιία θαη ε θαλδηλαβία) θαη παξάιιεια ζηηο αγνξέο 

πςεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρψξα (φπσο είλαη ε Βφξεηα Ακεξηθή, 

ε Ρσζία θαη ε Κίλα). Θα θηλεζνχκε κε φια ηα κέζα πνπ καο 

επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο θαη ν εμαηξεηηθά ζπκπηεζκέλνο ρξφλνο. 

2νλ Άκεζε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνζηαηέςνπκε πην απνηειεζκαηηθά 

ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή αγνξά, βάδνληαο 

ηέινο ζηελ αβπζζαιέα δπζθήκηζε πνπ πθίζηαηαη ηα ηειεπηαία 2,5 

ρξφληα.  

3νλ Δλεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ 

πνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαζέξκαλζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ εγγχεζε ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά. 



Σν πξφγξακκα «Σνπξηζκφο γηα φινπο» ππνγξάθηεθε πξνρζέο θαη 

ελεξγνπνηείηαη ηελ πξνζερή εβδνκάδα, κε ζηφρν λα «θηλήζνπκε» 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάξξεπζε.  

  

4νλ Γξνκνιόγεζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο θνηλήο εηαηξεία 

Μάξθεηηλγθ κε ηε ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Έλα 

ζρήκα πνπ θαη ζα απαιιάμεη ην δεκφζην απφ ηελ απνθιεηζηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ, θαη ζα ζηεξίμεη 

απνθαζηζηηθά ηνλ ΔΟΣ ζην έξγν ηεο πξνβνιήο ηεο ρψξαο καο ζην 

εμσηεξηθφ.  

5νλ Δπηηάρπλζε θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο 

βίδα, κε νξηζηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο βίδα Schengen. 

Σίπνηα δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζσζηά, θακία επέλδπζε ζε 

λέεο αγνξέο δελ κπνξεί λα γίλεη, αλ δελ θαηαθέξνπκε λα δψζνπκε 

άκεζε ιχζε ζην κέγα πξφβιεκα ηεο ρνξήγεζεο βίδα. 

6νλ Γνκηθή αλαζπγθξόηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ, αιιά 

θαη ηνπ ΔΟΤ, κε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ αξκνδηνηήησλ, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, ρσξίο 

αγθπιψζεηο θαη αδπλακίεο, ζηηο ηεξάζηηεο ζεζκηθέο αλάγθεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

Υξεηαδφκαζηε έλα επηηειηθφ ππνπξγείν πνπ ζα αλαιάβεη ην 

ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο θαη έλαλ ΔΟΣ κε νπζηαζηηθφ θαη ελεξγφ ξφιν ζηελ 

εθπξνζψπεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο.  

7νλ Σύλαςε ζπκθσλίαο θνηλσληθήο εηξήλεο. 

Γε κπνξνύκε λα ειπίδνπκε ζε αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο γηα 

ηνλ ηνπξηζκό κέζα ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο πόισζεο.  



Αο ην θαηαιάβνπλ φινη. Η θνηλσληθή εηξήλε είλαη αλαγθαία αλ 

ζέινπκε λα κηιάκε κε ξεαιηζηηθνχο φξνπο γηα αλάπηπμε. 

Δίδακε ηη ζπκβαίλεη ζε αληίζεηε πεξίπησζε. 

Γηα ππξφο θαη ζηδήξνπ πέξαζαλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θχξηα 

ηεο Αζήλαο, πέξπζη ην θαινθαίξη. 

Ήδε απφ ηφηε είρακε πξνηείλεη λα ζπλαθζεί κνξαηφξηνπκ θαιήο 

πίζηεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα θφκκαηα, ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο θαη ηνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ψζηε γηα ηνπο κήλεο 

αηρκήο λα απνθεχγνληαη έθηαθηεο θαηαζηάζεηο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο, αλεμέιεγθηεο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηνλ ηνπξηζκφ.  

Γελ εηζαθνχζηεθε ε έθθιεζή καο. Δίλαη γλσζηά ηα επαθφινπζα. 

Πνιιά ζπλέδξηα θαη δηαλπθηεξεχζεηο αθπξψλνληαλ κεηά απφ θάζε 

επεηζνδηαθή θηλεηνπνίεζε ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Οη εηθφλεο ηεο Αζήλαο 'εκπφιεκεο δψλεο' έθαλαλ επαλεηιεκκέλα 

ην γχξσ ηνπ θφζκνπ. 

Η θήκε θαη ην θχξνο ηεο ζηε δηεζλή αγνξά ηνπξηζκνχ, φπσο θαη 

ηεο ρψξαο ζπλνιηθά, θαηαπνληίζηεθαλ. 

Γε κπνξεί λα πηζηεχεηε ινηπφλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο 

(αμησκαηηθήο) αληηπνιίηεπζεο, φηη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, κε απηφ 

ην εμαηξεηηθά αξλεηηθφ 'ζηίγκα' ζα κπνξέζεη λα ζηαζεί ζηα πφδηα 

ηνπ ν ηνπξηζκφο. 

Πξέπεη θαη εζείο, λα αλαιάβεηε ηψξα, ηελ επζχλε ζαο γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ επηβίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ εηζξνή εζφδσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

Σν έρσ πεη πνιιέο θνξέο θαη ην επαλαιακβάλσ: 

Ο ηνπξηζκόο είλαη γηα ηελ Διιάδα εζληθή ππόζεζε. 

Γελ είλαη επζχλε (κφλν) ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο. 



Όινη νθείινπκε λα ηνλ πξνζηαηέςνπκε θαη λα ηνλ ζσξαθίζνπκε, 

εηδηθά ζηελ ζεκεξηλή, ηφζν θξίζηκε ζπγθπξία. 

Απηή ηε ζπλεπζχλε, ζαο θαιψ λα ζπκθσλήζνπκε ηψξα, ζηε 

Βνπιή, ζηε βάζε ελφο λένπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ θνηλσληθή εηξήλε 

θαη ηελ νκαιφηεηα.  

Αο θάλνπκε ην πξψην βήκα. Αο ζηείινπκε ην κήλπκα φηη 

αιιάδνπκε. 

Όηη κπνξνχκε απφ θνηλνχ λα πξνζηαηέςνπκε ηνπο παξαγσγηθνχο 

καο πφξνπο, ρσξίο αληηπαιφηεηεο. 

Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη απηή ηε ζηηγκή, νη θαιχηεξνη δηαθεκηζηέο 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, ζα είλαη φζνη ηνπξίζηεο γπξίζνπλ ζηηο 

παηξίδεο ηνπο θαη ζηείινπλ ην κήλπκα φηη ε Διιάδα είλαη αζθαιήο 

θαη θηιφμελε.  

Δίλαη ζην ρέξη φισλ καο λα ην πεηχρνπκε.  

Να επελδχζνπκε ζηελ αλαλέσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο ρψξαο. 

Οθείινπκε λα ην θάλνπκε, ζπκπιεξψλσ, αλ ζέινπκε λα κηιάκε φρη 

κφλν γηα ηνλ ηνπξηζκφ αιιά ζπλνιηθά γηα ηελ εμσζηξέθεηά καο, ηελ 

πεξεθάληά καο, ηελ δπλακηθή καο ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν, 

ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή καο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

Οθείινπκε (θαη ζα ην θάλνπκε) λα ηαπηίζνπκε θαη πάιη ηνλ ηφπν 

καο κε ζεηηθά κελχκαηα αηζηνδνμίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο, θνηλσληθήο 

εηξήλεο, ζέιεζεο γηα εμέιημε θαη πξφνδν ζε φια ηα επίπεδα. 

Μαθξνπξόζεζκα   

Πεξλάσ ζην δεχηεξν θάζκα ησλ κέηξσλ καθξνπξφζεζκεο 

απφδνζεο. 

Γειαδή ηεο εθπφλεζεο κηαο ζύγρξνλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

ηνπξηζκό, κε νξίδνληα δεθαεηίαο.  

Έλα Δζληθό ζρέδην, πνπ ζα μεπεξλάεη ηα ζηελά φξηα κηαο 

Κπβεξλεηηθήο ζεηείαο, ή ελφο Τπνπξγνχ θαη ζα κπνξεί λα 



ππεξεηήζεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηελ αλάθακςε ηνπ Σνπξηζκνχ σο 

εζληθή ππφζεζε πςίζηεο ζεκαζίαο.  

ηφρνο, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ε 

κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε παγθφζκηα ηζρπξή ηνπξηζηηθή δχλακε. 

Έλα ηέηνην εζληθό ζρέδην ζα ζηεξίδεηαη ζε 4 βαζηθέο αξρέο. 

- Σελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε δηεπθφιπλζε ησλ 

επελδχζεσλ, 

- Σελ αλάπηπμε ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπ, 

- Σε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ηνπξηζκνχ, 

- Σελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο παηξίδαο καο. 

Όια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ βαζηέο ηνκέο θαη αιιαγέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αδεηνδνηείηαη 

ε ηνπξηζηηθή επέλδπζε ή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θνξνινγείηαη ε 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.  

Σηαζεξή θαη απιή θνξνιόγεζε, απφ ηε κία, κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο κε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ απφ ηελ 

άιιε θαη μεθαζάξηζκα αξκνδηνηήησλ ζηελ αδεηνδφηεζε είλαη ηα 

πξψηα βήκαηα πνπ ζα γίλνπλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαθέξνπκε επηηέινπο λα 

πξνζειθχζνπκε πςεινχ επηπέδνπ επελδχζεηο 

πνπ ηφζν πνιχ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή νηθνλνκία. 

Παξάιιεια, νθείινπκε λα θηλεζνχκε άκεζα γηα λα θαιχςνπκε 

ρξφληεο αδπλακίεο πνπ επηβαξχλνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ καο. 

Γίλνκαη πην ζπγθεθξηκέλε .  

- αμηνπνίεζε ησλ 'παγσκέλσλ' θνλδπιίσλ  

ηνπ ΔΣΠΑ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 



- δηακόξθσζε θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο εηδηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ,  

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θξίζηκεο γηα ηε ρψξα εηδηθέο κνξθέο ηνπ 

φπσο είλαη ν πνιχ ζεκαληηθφο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο, ην γθνιθ, ν 

ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο,ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ,ν ζπλεδξηαθφο 

ηνπξηζκφο ή ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πνπ πιήηηεηαη ζεκαληηθά απφ 

ηελ θξίζε θαη ρξεηάδεηαη άκεζε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

καξίλσλ θαη ζίγνπξα θαηαζθεπή λέσλ.  

Ιδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο, ρξεηάδεηαη θαη εδψ, ε 

αλαβάζκηζε ιηκέλσλ, πέξαλ ηνπ Πεηξαηά, σο home porting 

ιηκαληψλ θξνπαδηέξαο.  

Η άξζε ηνπ θακπνηάδ πνπ ηφζν πνιχ παιέςακε λα γίλεη, αλνίγεη 

κεγάιεο πξννπηηθέο γηα ηελ θξνπαδηέξα.  

πλερίδσ. Απνιχησο απαξαίηεηα βήκαηα ζην καθξνπξφζεζκν 

ζρεδηαζκφ καο απνηεινχλ: 

 - Η αλαζεώξεζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηνλ 

ηνπξηζκό, κε μεθάζαξνπο θαλφλεο θαη φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο.  

- Η ζέζπηζε λένπ επελδπηηθνύ λόκνπ κε πεξηζζφηεξεο 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θίλεηξα  

- Η δηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο Αεξνκεηαθνξώλ, πνπ ζα 

βειηηψλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ πξννξηζκψλ θαη ζα 

επαλεμεηάδεη ην χςνο ηνπ ηέινπο εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

αεξνδξνκίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πην αληαγσληζηηθά. 

- Η αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζε νιφθιεξν ην 

θάζκα ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ξηδηθφ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ 

ΟΣΔΚ.  



Παξάιιεια, ζηνρεχνπκε κέζσ ηνπ ΔΠΑ λα εμαζθαιίζνπκε 

πφξνπο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, φηαλ εληάζζνληαη ζην 

ηακείν αλεξγίαο.  

Σέινο είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα πεηχρνπκε. 

- Σελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο κνληέινπ κε ξηδηθφ 

επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο. Να εμειίμνπκε  

δειαδή ην κνληέιν 'ήιηνο θαη ζάιαζζα', κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ Σνπξηζκνχ.  

Απηφ ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε, γηα λα δηεπξπλζεί ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απφ ηνπο 'κήλεο αηρκήο' ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ, φπσο επίζεο γηα λα ηνλσζεί ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο. 

  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

Σα πνιιά ηειεπηαία ρξφληα, ε πνιπλνκία θαη νη απνζπαζκαηηθέο 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ζέκαηα Σνπξηζκνχ, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα πξνβιεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κε αδπλακίεο, θελά 

θαη ραψδεηο δηαηάμεηο.  

Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε κίαο δπλακηθήο, θαη ζηνρεπκέλεο 

λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο, κε έλα Ννκνζρέδην πνπ ζα εηζάγεη 

ην λέν, εθζπγρξνληζκέλν θαη απινπζηεπκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηνλ Σνπξηζκφ.  

Τνπο ακέζσο επόκελνπο κήλεο, ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή 

πνιπλνκνζρέδην πνπ ζα ιύλεη ρξόληα πξνβιήκαηα θαη 

παζνγέλεηεο ηνπ θιάδνπ.  

Η επνρή ησλ «ινηπώλ δηαηάμεσλ» θαη ησλ επθαηξηαθώλ 

 πξνζεγγίζεσλ έρεη πεξάζεη αλεπηζηξεπηί γηα ηνλ ειιεληθό 

ηνπξηζκό.  



Δπηηξέςηε κνπ, ζην ζεκείν απηφ, λα αλαθεξζψ μερσξηζηά ζηελ 

Αζήλα θαη ηε κεηαηξνπή ηεο μαλά  

ζε ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πξσηεχνπζα είλαη γλσζηά. 

Δγθιεκαηηθφηεηα, κεηαλαζηεπηηθφ, ππνβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ, αλεμέιεγθηεο, ζπλερείο δηαδειψζεηο θαη επεηζφδηα, αιιά 

θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη 

'αζθπμία' ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

Οη αθίμεηο, νη δηαλπθηεξεχζεηο, νη δηνξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ θαη 

εθζέζεσλ βπζίδνληαη.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαγθάδνληαη λα θιείζνπλ είλαη φιν θαη πην 

πνιιέο.  

Δίλαη αδχλαην ε έμνδνο απφ απηή ηελ παξαθκή λα γίλεη ρσξίο 

ζπζηξάηεπζε δπλάκεσλ θαη ρσξίο ηε ζπλελλφεζε φισλ.  

Ο ζηφρνο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο φκσο, δελ έρνπκε θαλέλα 

πεξηζψξην λα κελ ηνλ πεηχρνπκε.  

Μέζα ζηελ επόκελε δηεηία ε Αζήλα ζα πξέπεη λα έρεη 

αλαθάκςεη. 

Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηνχκε άκεζα ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ - θνξέσλ, γηα ηελ πάηαμε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, ηε 

ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε αλαπιάζεηο θαη 

αμηνπνηήζεηο, ηελ θνηλσληθή εξεκία κε έμνδν ηεο πξσηεχνπζαο 

απφ ηελ νκεξία ησλ δηαδειψζεσλ, θαη ηέινο, γηα ηελ αλαζέξκαλζε 

ηεο εκπνξηθήο δσήο ηνπ θέληξνπ, πνπ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα 

είλαη ζε πιήξε θαηαζηνιή.  

Όια απηά είλαη κέηξα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

Αζελαίσλ θαη ζα ηνλψζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ. 

Δίλαη κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο. Οθείινπκε λα ηα πινπνηήζνπκε.  



Η Αζήλα είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ρψξαο καο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 

αγνξά.  

Αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα ζχγρξνλν θαη αληαγσληζηηθφ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ, πξέπεη πξψηα λα θάλνπκε ηελ Αζήλα ζχγρξνλε, 

αληαγσληζηηθή, ειθπζηηθή γηα ηνπξηζκφ.  

Απηφ είλαη γηα εκάο απηνλφεην θαη πξέπεη λα γίλεη γηα φινπο. 

  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 

Απηή ε Κπβέξλεζε πηζηεχεη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζα ηνλ ζηεξίμεη κε 

θάζε ηξφπν γηα λα κπνξέζεη λα εμαληιήζεη ηελ αλαπηπμηαθή 

δπλακηθή ηνπ.  

Οη ζηφρνη πνπ βάιακε είλαη ζχλζεηνη. Έρνπκε πνιιή δνπιεηά 

κπξνζηά καο. 

Σίπνηα δελ ζα γίλεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, θαη ηίπνηα δελ 

κπνξεί λα γίλεη κε καγηθφ ηξφπν.  

Θα γίλνπλ ηνκέο. Θα δνζνχλ ιχζεηο ζε θξίζηκα πξνβιήκαηα.  

Θα αλαδεηεζνχλ ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο γηα λα μεπεξαζηνχλ 

πνιιά δεηήκαηα ζπλαξκνδηνηήησλ. 

Η ρψξα ζα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλε καθξνπξφζεζκε ηνπξηζηηθή 

πνιηηηθή κε φξακα, ζηφρεπζε θαη πξφγξακκα πινπνίεζεο.   

Θέισ λα πηζηεχσ φηη έρνπκε αθήζεη πίζσ καο λννηξνπίεο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζπληερληαθέο ινγηθέο πνπ θξάηαγαλ ηνλ ηνπξηζκφ 

φκεξν ησλ ιίγσλ, εηο βάξνο ησλ πνιιψλ. 

Αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζεκαίλεη αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο: 

ζεκαίλεη ζέζεηο εξγαζίαο, εηζξνή εζφδσλ, αλαζέξκαλζε ηεο 

αγνξάο, επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξννπηηθέο 

επελδχζεσλ.  

Απηνί νη ζπζρεηηζκνί είλαη γηα εκάο απνιχησο απηνλφεηνη. 



Απηφ πνπ ζέινπκε -ην μαλαιέσ-  είλαη λα γίλνπλ απηνλφεηνη γηα 

φινπο. 

Να ππάξμεη ζπζηξάηεπζε δπλάκεσλ.  

Γη' απηφ ζα επηδηψμνπκε αθφκα πην επξείεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπκκαρίεο γηα ηελ απνθπγή θξίζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

εγγχεζε πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο.  

Οη ιύζεηο ζηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ζα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο αλ είλαη ζπιινγηθέο.  

Ο ηνπξηζκφο πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε φισλ.  

Σνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ, φισλ ησλ 

Διιήλσλ. 

Καη είκαη αηζηφδνμε φηη ζα γίλεη. 

Μέζα απφ ηε ζπλελλφεζε, ζα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ 

εζληθφ καο ζηφρν:  

ηε καθξνπξφζεζκε, βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη καδί, ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο καο.  

Θα κπνξέζνπκε λα δνύκε επηηέινπο ηηο πξώηεο αρηίδεο 

θσηόο ζηνλ νξίδνληα. 

  

Σαο επραξηζηώ πνιύ 

 

 


